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Model AMD-1http://www.tyco-fireproducts.com
Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
With
Field Adjustable
Pressure Regulator
Automatiskt
luftupprätthållande
enhet modell AMD-1

av tryckreducerande typ
General
Technical
med fältjusterbar tryckregulator
Description
Data
Allmän
Teknisk
The Model AMD-1 Automatic Air MainApprovals
tenance
Device is an automatic, fieldUL
and ULC Listed. FM Approved.
beskrivning
information
adjustable device of the pressure reNYC under MEA 206-02-E.
ducing type. It is used to control the
Den automatiskt
enhepressure
in a dryluftupprätthållande
pipe sprinkler systenpreaction
modell AMD-1
är enor
automatisk
tem,
system,
dry pilot och
linefälsystem
of a enhet
dry pilot
actuated delugetyp.
tjusterbar
av tryckreducerande
or Den
preaction
valve.
Thekontrollera
AMD-1 istrycket
util- i
används
för att
ized
applications
where there is aeller
ett in
torrörsystem,
föraktiveringssystem
compressed
air (orför
nitrogen)
source
torrpilotsrörsystem
en torrpilotaktiverad
which
is controlled
at a higher presdelugeventil
och preactionventil.
AMD‑1
sure
than the desired system pressure.
används i applikationer där det förekommer
Pressure sources include plant air
en källa having
av komprimerad
luft (eller
nitrogen)
supplies
their own
automatic
som kontrolleras
vid ett
trycksupän önscompressor
controls,
orhögre
nitrogen
kat
systemtryck.
Tryckkällor
innefattar
plies having single-stage cylinderlufttillförselpressure
till anläggning
som har sina egna
mounted
regulators.
automatiska
kompressorkontroller,
The
Model AMD-1
Automatic Air Main-eller
nitrogentillförsel
har tryckregulatorer
tenance
Device issom
a redesignation
for
enstegscylinder
monterade.
themed
Central
Model D-2,
Gem Model
F324,
and Star Model S460.
Automatisk luftupprätthållande enhet mo-

dell AMD-1 är
en ny betäckning för Central
WARNING
modell
D-2,
Gem
F324 Air
ochMainStar moThe Model AMD-1modell
Automatic
dell S460.
tenance
Device described herein must
be installed and maintained
VARNING in compliance with this document, as well as
Denthe
automatiskt
luftupprätthållande
enhewith
applicable
standards of the
ten
modell
AMD-1
som
beskrivs
här
måste
National Fire Protection Association, inochtounderhållas
i enlighetofmed
detta
in stalleras
addition
the standards
any
dokument,
såväl having
som medjurisdiction.
”National Fire
other
authorities
Protection
Associations”
tillämpliga
normer,
Failure
to do
so may impair
the persamt i enlighet
med
andra kravställares norformance
of this
device.
mer.
Misslyckande
med detta
kan försäm‑
The
owner
is responsible
for maintainra
denna
anordnings
funktionsduglighet.
ing their fire protection system and devices
in är
proper
operating
condition.
Ägaren
ansvarig
för att hålla
sina system
The
contractor
or sprinkler
ochinstalling
anordningar
för brandskydd
i anständigt
manufacturer
should be contacted
skick. Installatören eller sprinklertillverkaren
with any questions.
skall kontaktas vid eventuella frågor.

Maximum
Inlet Air (or Nitrogen)
Godkännanden
Supply Pressure
UL- och ULC-listad. FM-godkänd.
200 psi (13,8 bar)
NYC under MEA 206-02-E.
Field Adjustable Outlet Pressure
Range
Högsta lufttilloppstryck (eller nitrogen)
5 to 70 psi (0,4 to 4,8 bar)
13,8 bar (200 psi)
Assembly
Major components illustrated in Figure
tryckskala
1Fältjusterbar
are factory utgående
assembled
with galva0,4 tillsteel
4,8 bar
(5 till 70and
psi)malleable iron
nized
nipples
pipe fittings.
Montering
Viktiga komponenter som visas i figur 1 är
fabriksmonterade med galvaniserade nipplar och aducerade rörfästen.

Operation
Funktion
The By-Pass Valve in the AMD-1 is
Shuntventilen
i the
AMD‑1
öppnas
förtheatt
opened
to fast fill
system
during
snabbtpressurization.
fylla system under
initial
Oncedet
theinitiala
retrycket. system
Då krävt systemtryck
har uppnåtts
quired
pressure has
been
stängs shuntventilen
kontrollventilen
reached,
the By-Passoch
Valve
is closed
för the
lufttillförsel
lämnas
öppen
för att
sätta
and
Air Supply
Control
Valve
is left
open
to iplace
the AMD-1
AMD‑1
automatisk
drift. in automatic
operation.
Vid en liten läcka i systemet kommer tryckGiven
a small
leak in att
theupprätthålla
system, the
regulatorn
automatiskt
sysPressure
will nivå.
automatically
temtrycketRegulator
till förinställd
Den 2,4 mm
maintain
system pressure
at the
pre(3/32”) mynningen
på restriktorns
spärrvenset level. The 3/32 inch (2,4 mm) orifice
til begränsar luftflödet från tryckregulatorn
in the Restrictor Check Valve limits the
in i of
systemet
tillthe
ettPressure
värde somRegulator
är betydligt
flow
air from
mindre
det somtokommer
att matas
into
the än
system
a value
whichutisav
driften av en less
80 K-faktor
significantly
than sprinkler.
that which will
be exhausted by the operation of a 5.6
K-factor sprinkler.
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Installation

Installation
Den automatiskt luftupprätthållande enhe-

ten modell
måste
installeras
enligThe
ModelAMD-1
AMD-1
Automatic
Air iMainhet med följande
tenance
Deviceinstruktioner:
must be installed in
accordance with the following instrucOBSERVERA!
tions:
Lämplig hänsyn måste tas till borttagande
av överdriven fuktNOTE
från den komprimerade
lufttillförseln.
Suitable
consideration must be given
to the removal of excessive moisture
from the compressed air supply.
Steg 1. Anslutningar mellan inlopp av lufttillförsel och AMD‑1, samt mellan AMD‑1
Step
1. Connections
the inlet
och systemet
som skallbetween
förses med
tryck
air
supply
and
the
AMD-1,
as
well as
skall vara minst DN15 (0,5”) rörstorlek.
between the AMD-1 and the system to
be
pressurized,
are to
be a minimum
Steg
2. En DN15 (0,5”)
spärrventil
av klaffof
inch utan
(DN15)
pipe
typ,1/2
laddad
fjäder
ochsize.
med gummiyta
måste2.
placeras
AMD‑1 och
systemet
Step
A 1/2 mellan
inch (DN15),
non-spring
som skall förses
med
tryck. En
spärrventil
loaded,
rubber
faced,
swing
type
av denna
typ levereras
tillbehör för
lufttillcheck
valve
must bei located
between
försel
av Tycoand
Firethe
Products
torrörsventiler,
the
AMD-1
system
to be pressurized.
A check
valve
of this type is
preactionventiler
och
torrpilottillbehör.
provided in the air supply trim of Tyco
Fire Products dry pipe valves, preaction valves, and dry pilot trim.
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2"mm
50,8
(50,8
mm)
(2”)

16-1/8""
409,6
mm
(409,6
mm)
(16-1/8”)

1/2" NPT
1/2” NPTOUTLET
UTGÅENDE
ANSLUTNING
(TILL
CONNECTION
(TOSYSTEMRÖR)
SYSTEM)

3-1/4"
82,6
mm
(82,6
mm)
(3-1/4”)

BY-PASS VALVE
(NORMALLY
SHUNTVENTIL
CLOSED)
(NORMALT
STÄNGD)
P/N46-047-1-004
46-047-1-004
P/N

1/4" NPT
GAUGE
1/4” NPT MÄTAR
TEST
PORT
TESTPORT

8-1/2"
215,9
mm
(215,9
mm)
(8-1/2”)

1/2" NPT AN1/2” NPT INGÅENDE
SLUTNING
(FRÅN KOMPRIINLET CONNECTION
MERAD
LUFTTILLFÖRSEL)
(FROM
COMPRESSED
AIR SUPPLY)

LABEL
ETIKETT

RESTRIKTOR SPÄRRVENTIL
RESTRICTOR
P/N 92-326-1-003
CHECK VALVE
P/N 92-326-1-003

TRYCKREGULATOR
PRESSURE
(JUSTERBAR)
REGULATOR
P/N 92-324-1-012
(ADJUSTABLE)
P/N 92-324-1-012

FILTER
P/NSTRAINER
52-353-1-002
P/N 92-322-1-001

KONTROLLVENTIL
AIR SUPPLY
FÖR
LUFTTILLFÖRSEL
CONTROL
VALVE
(NORMALT ÖPPEN)
(NORMALLY
OPEN)
P/N 46-048-1-002
P/N 46-048-1-002

BILD
1
FIGURE
1
MODELL
AMD‑1
AUTOMATISK
LUFTUPPRÄTTHÅLLANDE
ENHET
MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIR MAINTENANCE DEVICE

Inställnings
Setting
förfarande
Procedure

Den automatiskt luftupprätthållande enheten
modell
måste
sättas upp
enligThe
ModelAMD-1
AMD-1
Automatic
Air iMaintenance
Deviceinstruktioner:
must be set in accordhet
med följande
ance with the following instructions:
Steg 1. Avgör det tryck som motsvarar
Step 1.
Determine
the som
pressure
that
minsta
krav
för systemet
skall förses
meets
the minimum requirements of
med
tryck.
the system to be pressurized.
Steg
och
Step2.2.Stäng
CloseAMD‑1shuntventilen
the AMD-1 By-Pass
stäng
AMD‑1
kontrollventilen
Valve,
and close
the AMD-1för
AirlufttillförSupply
sel.
Control Valve.
Step3.3.
Openkontrollventilen
the control valve
in the
Steg
Öppna
i tillbehöret
airlufttillförsel
supply trim
of the som
system
be
för
i systemet
skallto
förses
pressurized
then sedan
reducesystemluftthe sysmed
tryck ochand
reducera
tem airtillpressure
to 0 psig.
trycket
noll (mätartryck).
Step 4. Close the control valve in the
Steg
4. Stängtrim
kontrollventilen
i tillbehöret
air supply
of the system
to be
för
lufttillförsel
i
systemet
som
skall förses
pressured.
med tryck.
Step 5. Remove the system pressure
Steg
5. Ta
bortits
mätaren
för systemtryck
från
gauge
from
connection
and temporariliy
install och
it ininstallera
the 1/4den
inch
NPTi
dess
anslutning
tillfälligt
AMD-1
Gauge
Port.
1/4”
NPT AMD
‑1 Test
mätartestporten.
OBSERVERA!
NOTE
Make
piping
to which
Se
till attcertain
rören tillthat
vilkathe
AMD‑1
mätartestportheärAMD-1
Test
Port is innan
conten
anslutenGauge
är på noll
(mätartryck)
nected avlägsnas.
is at 0 psig before removing the
proppen
plug.
Steg
lufttillStep6.6.Öppna
Openkontrollventilen
the Air SupplyförControl
försel
Valvei AMD‑1.
in the AMD-1.
Steg
Medan
omplacerade
manomeStep7.7.
Whileden
observing
the relocated
tern
observeras
skall adjust
tryckregulatorns
utpressure
gauge,
the output
gångstryck justeras. Dra ut och bort knap-

pen från tryckregulatorns kropp och vrid
sedan
långsamt
såsom
pressure
of the knappen
pressure medurs,
regulator.
Pull
ses
knappsidan
tryckregulatorn,
för
thefrån
knob
out and av
away
from the presatt
ökaregulator
trycket och
moturs
att minska
sure
body
andför
then
slowly
trycket.
turn the knob clockwise, as viewed
from the knob end of the pressure
När
trycket minskar
måste lufttrycket
avlösas
regulator,
to increase
pressure
and
nedanför
tryckregulatorn
att tillfälligt
counter-clockwise
to genom
decrease
presöppna
sure. kontrollventilen i systemets tillbehör
för lufttillförsel för att förses med tryck (förutWhen decreasing pressure, the air
satt att systemet som skall förses med tryck är
pressure must be relieved downpå
noll (mätartryck).
stream
of the pressure regulator by
temporarily
opening theärcontrol
Efter att tryckregulatorn
inställdvalve
skall
in the air tryckas
supply trim
the system to
knappen
mot oftryckregulatorns
be pressurized (assuming that the syskropp för att “snäppa” den i låst läge.
tem to be pressurized is at 0 psig).
Step
Stäng
kontrollventilen
i förislufttillAfter8. the
pressure
regulator
set,
försel
pushAMD‑1.
the knob in and towards the pressure regulator body to “snap” it in a
Steg 9. Återför mätaren för systemluftlocked position.
tryck till dess normala plats. Återinstallera
Step
8. Close
the Air
SupplymätartestControl
den
6 mm
rörproppen
i AMD‑1
Valve
in
the
AMD-1.
porten. Applicera försegling för rörgängor
sparsamt
endast på
Step 9. Return
theproppgängorna.
system air pressure
gauge to its normal location. Re-install
OBSERVERA!
the 1/4 inch pipe
plug in the the AMD-1
SeGauge
till att rören
vilka Apply
AMD‑1 mätartestporTest tillPort.
pipe thread
ten
är ansluten
är på noll
(mätartryck)
innan
sealant
sparingly
to the
plug threads
only.
manometern
avlägsnas.
Steg 10. Öppna kontrollventilen
i tillbehöNOTE
ret
för lufttillförsel
i systemet
somtoskall
förMake
certain that
the piping
which
themed
AMD-1
ses
tryck. Gauge Test Port is connected is at 0 psig before removing the
Steg
11. Öppna
kontrollventilen för lufttillpessure
gauge.
försel i AMD‑1.
Step 10. Open the control valve in the
air supply
trim
to the system
being
Steg
12. Öppna
shuntventilen
i AMD‑1.
pressurized.

Steg 13. Stäng shuntventilen efter att systemet
med
till Control
ungefär
Step har
11. försetts
Open the
Airtryck
Supply
0,4
bar (5
än minsta krävda sysValve
inpsi)
themindre
AMD-1.
temtryck fastställt i steg 1.
Step 12. Open the By-Pass Valve in
Steg
14. Efter att systemtrycket har stabithe AMD-1.
liserats
skall
värdet
och
jämföras
Step 13.
Close
thenoteras
By-Pass
Valve
after
med
Omjustera
tryckregleraren
the kravet.
system
has been
pressurizedsom
to
tillämpligt.
approximately 5 psi (0,4 bar) less than
the minimum required system presNOTERINGAR
sure determined in Step 1.
Om systemet försågs med för högt tryck
Step manuell
14. After
the system
under
fyllning
måste enpressure
lämplig
has stabilized,
note the
valueoch
andtrycket
comanslutning
till systemet
öppnas
pare with the requirement. Readjust
reduceras
manuellt
till önskatas
värde.
AMD‑1
the Pressure
Regulator,
require.
kommer sedan automatiskt att upprätthålla
förinställt systemtryck.
Restriktorns spärrvenNOTES
tilIfhindrar
tryckregulatorn
från att lufta av
the system
was over-pressurized
systemtrycket.
during manual fill, a suitable connection to the system must be opened and
Systemtrycket
sättas till
minsta krävda
the pressureskall
manually
reduced
to the
värde
för att
minska
tiden
för systemutlösdesired
value.
The
AMD-1
will then
ning
i fall av sprinkleroperation.
automatically
maintain the preset system pressure. The Restrictor Check
Valve prevents the Pressure Regulator from bleeding down the system
pressure.

The system pressure should be set at
the minimum required value, in order
to minimize the time for system trip in
the event of a sprinkler operation.
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Skötsel och
underhåll
Följande inspektioner måste utföras såsom
anvisas, samt i enlighet med specifika krav
från NFPA och eventuella försämringar
måste omedelbart korrigeras.
Ägaren är ansvarig för besiktning, testning
och underhåll av sina sprinklersystem och
anordningar i enlighet med detta dokument, såväl som med ”National Fire Protection Associations” tillämpliga normer (t.ex.
NFPA 25), samt i enlighet med eventuella
kravställares normer. Installatören eller tillverkaren skall kontaktas vid eventuella frågor.
Det rekommenderas att automatiska
sprinklersystem besiktigas, testas och underhålls av kvalificerad granskningsservice
i enlighet med lokala krav och/eller nationella regler.
NOTERINGAR
Innan en huvudavstängningsventil på sprinklersystemet stängs för underhållsarbete av
det sprinklersystem som den kontrollerar,
måste först tillstånd att stänga berört sprinklersystem erhållas från lämpliga myndigheter
och all personal som kan påverkas av detta
beslut måste meddelas.
Efter att ha installerat ett sprinklersystem skall
lämpliga myndigheter meddelas och ansvariga för övervaktning av egendomen och/eller
centralstationslarm underrättas.
Det rekommenderas även att uppsamlad fukt
skall avlägsnas från fuktfiltrerande enhet för
lufttillförsel minst en gång vart fjärde år. Mer
frekventa inspektioner kan var nödvändiga i
särskilt fuktiga omgivningar.
Den automatiskt luftupprätthållande enheten modell AMD-1 måste inspekteras i enlighet med följande instruktioner:
1. Kontrollera att shuntventilen är stängd.
2. Stäng AMD‑1 kontrollventilen för lufttillförsel och rengör 6 mm (1/4”) filtret
placerat på inloppet till restriktorns
spärrventil. Se till att återinstallera filternätet och dra åt skruven ordentligt.
3. Öppna AMD‑1 lufttillförselventilen och
kontrollera att kontrollventilen i tillbehöret för lufttillförsel till det system som
skall förses med tryck är öppen.
4. Kontrollera att systemtrycket är i huvudsak det samma som det tidigare upprättade kravet. Om inte skall systemtrycket
justeras enligt följande:
a. Stäng systemets huvudkontrollventil och öppna huvuddräneringsven-
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tilen. Stäng acceleratorns kontrollventil om systemet har en sådan.

och funktionsduglighet för ett specifikt
syfte.

b. Följ steg 1 till 14 i förfarande vid inställning.

Denna begränsade garanti framlägger den
exklusiva gottgörelsen för anspråk baserade på fel eller defekter på produkter, material eller komponenter, vare sig anspråket
görs enligt förbindelse, åtalbar handling,
strikt ansvarskyldighet eller någon annan
juridisk teori.

c. Öppna långsamt acceleratorns kontrollventil om tillämpligt.
d. Öppna långsamt huvudkontrollventilen och efter att vatten börjar
flöda skall huvuddräneringsventilen
stängas långsamt och sedan skall
huvudkontrollventilen helt öppnas.
AMD‑1 luftupprätthållande enhet är
nu redo för bruk.

Begränsad
garanti
Produkter som tillverkats av Tyco Fire &
Building Products (TFBP) försäkras enbart
till den ursprunglige köparen under tio (10)
år mot defekter i material och utförande då
betalade för och riktigt installerade och underhållna under normalt bruk och service.
Denna garanti går ut om tio (10) år från
datum för leverans från TFBP. Ingen garanti
ges för produkter eller komponenter som är
tillverkade av företag som inte är förenade
genom ägarskap av TFBP eller för produkter
och komponenter som har varit utsatta för
felaktig användning, felaktig installation,
korrosion eller som inte har installerats,
underhållits, modifierats eller reparerats i
enlighet med ”National Fire Protection Associations” tillämpliga normer och/eller i
enlighet med andra kravställares normer.
Material som TFBP finner vara felaktiva skall
antingen repareras eller bytas ut, på TFBP
egenmäktiga beslut. TFBP åtar sig inte, och
rättfärdigar heller inte personer att åta sig
för dess räkning, andra åligganden i samband med försäljning av produkter eller
delar av produkter. TFBP skall inte hållas
ansvarig för fel i utformningen av sprinklersystem eller för felaktig eller ofullständig inforation lämnad av köparen eller köparens
representanter.
Under inga andra omständigheter skall TFBP
hållas ansvarig, i kontrakt, åtalbar handling,
ansvarsskyldighet eller under någon annan
laglig teori, för oavsiktliga, indirekta, speciella eller följdskador, inklusive, men inte
begränsat till, avgifter för arbete, oavsett
om TFBP blev informerade om möjligheten
av sådana skador, och i inget fall skall TFBP
ansvarsskyldighet överstiga ett belopp som
är lika stort som försäljningspriset.
Ovannämnda garanti är utformad i stället
för alla andra explicita och implicita ga‑
rantier, inklusive garantier för försäljning

Denna garanti gäller i den fulla utsträckning som är lagligen godkänd. Invaliditet, i
helhet eller delvis, av någon del av denna
garanti kommer inte att påverka återstoden.

Beställnings
förfarande
Beställningar för AMD‑1 och reservdelar
måste innefatta beskrivning och delnummer.
AMD‑1:
Specificera: Automatiskt luftupprätthållande enhet modell AMD-1,
.................................................. P/N 52-324-2-002
Reservdelar för den luftupprätthållande
enheten modell AMD-2:
(Specifik beskrivning) för användning med
den automatiskt luftupprätthållande enheten modell AMD-1,
.......................................................P/N (se figur 1).
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OBS: Detta dokument är ett översatt dokument. Översättningar av material till andra språk än engelska är enbart avsedda som förmån för människor som inte kan
läsa på engelska. Översättningens exakthet är varken garanterad eller implicerad. Se den engelska versionen av dokumentet TPF1221, som är den officiella versionen
av dokumentet, om eventuella frågor uppkommer som är relaterade till exaktheten av i översättningen innefattad information. Eventuella avvikelser eller skillnader
skapade i översättningen är inte bindande och har ingen laglig verkan för tillmötesgående, verkställande eller andra syften. www.quicksilvertranslate.com.
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